
Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Голова науково-методичної 

ради НУВГП 

___________ Олег ЛАГОДНЮК 

 

 «___» __________2020 

 

 

06-09-11S 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

SYLLABUS 

Іноземна мова (англійська) (рівень 

володіння мовою B2) 
Foreign language (English) (level B2) 

Шифр за ОП  Code in Degree Programme 

Освітній рівень: 

бакалаврський (перший) 

Level of Education: 

Bachelor’s (first) 

Галузь знань 

____________________ 
 

Field of knowledge 

All fields of knowledge 

Спеціальність 

Усі спеціальності НУВГП 
 

Field of Study 

All Fields of Study 

Освітня програма: 

___________________ 

Degree Programme: 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІВНЕ – 2020  



 
Силабус навчальної дисципліни Іноземна мова (англійська) (рівень володіння 

мовою B2) для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» для усіх 

спеціальностей НУВГП. Рівне. НУВГП. 2020. 18 стор. 

 

 

 

Розробники силабуса: 
Осадча Наталія Леонідівна,  

канд.пед.наук, доцент кафедри іноземних мов 

Петрів Христина Володимирівна, 

канд.філол.наук, асистент кафедри іноземних мов 

 

 

Силабус схвалений на засіданні кафедри  

Протокол  № 6 від “19” листопада 2020 року 

 

В.о. завідувача кафедри: 

Купчик Лариса Євгенівна, кандидат педагогічних наук 

 

 

Схвалено науково-методичною радою з якості ННІ 

Протокол  № 12 від “20” листопада 2020 року 

 

 
 
 
Схвалено науково-методичною радою НУВГП 

Протокол  № ___ від “____” 2020 року 

Вчений секретар науково-методичної ради                       Т. А. Костюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Осадча Н.Л.,            

Петрів Х.В., 2020 

© НУВГП,2020 



 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 
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Петрів Христина Володимирівна,  

канд.філол.наук, ассистент кафедри іноземних мов 
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ORCID https://orcid.org/0000-0003-0777-1492 
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ПРО ДИСЦИПЛІНУ 
Анотація навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

 

Іншомовна підготовка є важливим складником формування 

професійної компетентності та передумовою академічної 

мобільності студентів. Дисципліна «Іноземна мова (англійська) 

(рівня володіння В2)» розрахована на студентів, які раніше 

вивчали мову та досягли рівня не нижче B1 відповідно до 

дескрипторів, визначених у Загальноєвропейських 

рекомендаціях з мовної освіти. Курс вивчення передбачає 

комплексне навчання англійської мови в усіх її аспектах в 

рамках компетентнісного підходу. Метою дисципліни є 

формування комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної 

компетентності студентів, забезпечення практичного володіння 

англійською мовою як засобом усного і письмового спілкування, 

формування інтерактивних вмінь і навичок усного та писемного 

мовлення з послідовним удосконаленням кожного виду 

мовленнєвої діяльності. Курс «Іноземна мова (англійська) (рівня 

володінняВ2)» має міждисциплінарний характер, використовує 

сучасні технології навчання міжкультурної комунікації, є одним 

із способів вдосконалення іншомовної комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців. 

Основні цілі курсу:  

1) сформувати у студентів загальнііншомовні 

компетентності (лінгвістичну, комунікативну,соціолінгвістичну і 

прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування 

в академічному середовищі; 

2) ефективно та правильно використовувати вербальні й 

невербальні засоби іншомовної комунікації під час проведення 

презентацій, тренінгів, публічних виступів, перемовин, зустрічей; 

3) сприяти формуванню у студентів здатності до самоосвіти; 

4) залучати студентів до таких академічних видів діяльності, 

які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних 

здібностей; 

5) допомагати студентам у формуванні загальних 

компетентностей з метою розвитку їхньої особистої мотивації 

(цінностей, ідеалів); 

6) зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а 
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також їхнє позитивне ставлення до вивчення мови; 
7) досягати широкого розуміння важливих і різнопланових 

міжнародних соціокультурних проблем для того, щоб діяти 

належним чином у культурному розмаїтті професійних та 

академічних ситуацій. 

Навчальна дисципліна передбачає застосування активних 

методів та інтерактивних технологій навчання. 
Посилання на 

розміщення  навчальної 

дисципліни  на 

навчальній платформі 

Moodle 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/login/index.ph

p 

Компетентності Навчальна дисципліна «Іноземна мова (англійська) (рівня 

володіння В2)» формує такі загальні компетентності: 

ЗК 1. Уміння працювати в колективі та команді. 

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, 

генерувати нові ідеї. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 4.Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися в міжнародному середовищі. 

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Програмні результати 

навчання 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземною мовами усно і письмово. 

ПРН 2. Збирати, аналізувати й оцінювати інформацію з різних 

джерел, в тому числі й іншомовних, організовувати презентації й 

обговорення. 

ПРН 3. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально 

та свідомо на основі етичних мотивів,  поваги до різноманіття 

думок, індивідуальних та міжкультурних відмінностей людей.  
Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок 

 (soft skills) 

Складники навчальної дисципліни«Іноземна мова 

(англійська) (рівня володіння В2)» сприяють формуванню 

універсальних для будь-якого виду діяльності навичок, які дають 

змогу швидко адаптуватися до нових умов, самостійно навчатися 

та комунікувати: навички міжособистісного спілкування, 

комунікабельність, здатність здійснювати міжкультурну 

комунікацію, здатність вчитися та самовдосконалюватися, 

здатність працювати в команді, логічне та креативне мислення. 

 
Методи, технології 

навчання та 

викладання 

Проведення практичних занять з дисципліни «Іноземна мова 

(англійська) (рівня володіння В2)» передбачає використання 

активних та інтерактивних методів навчання, які ґрунтуються 

на використанні студенто- та діяльнісно-орієнтованих і 

комунікативних підходів, які підвищують активність кожного 

учасника навчального процесу, його увагу та мотивацію, 

розвивають уміння відстоювати власну думку, аргументувати, 

апелювати, пояснювати тощо. Середметодів, що найчастіше 

використовуються, є: mind-maps associations, argumentation maps, 

roleplays, “Interview”. 

Здобувачі ВО мають доступ до навчальних матеріалів, 

методичного забезпечення на платформі Moodle та цифрового 

репозиторію НУВГП. 

https://exam.nuwm.edu.ua/login/index.php
https://exam.nuwm.edu.ua/login/index.php


 

Засоби навчання Під час практичних занять застосовуються ноутбук, ПК чи 

інший цифровий пристрій з підключенням до мережі Інтернет, 

Інтернет-ресурси (текстові, аудіо- та відеоматеріали від British 

Council, BBC Learning English), навчальні посібники. Здобувачі 

ВО використовують методичний матеріал, підготовлений 

викладачем: методичні вказівки до практичних, занять і 

самостійної роботи 

  

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Практичні заняття – 68 год Самостійна робота – 112год 

СЕМЕСТР І 

Практичні заняття – 30 год Самостійна робота – 60 год / 30 год* 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 1.1; ПРН 2.1 

Використовувати лексичний матеріал з теми «People and Homes». Навчитися описувати 

зовнішність людини. 

Знати й застосовувати в усному мовленні та на письмі граматичні часи Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Вміти утворювати віддієслівні 

прикметники. 

Демонструвати вміння сприйняття на слух текстів жанру «радіоінтерв’ю» та «телешоу». 

Уміти застосовувати комунікативні фрази вітання, ведення розмови та запиту інформації у 

діалогічному мовленні. 

Ознайомитися зі структурою неформального електронного листа та вміти його писати. 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Виконувати тренувальні вправи для активації лексичного 

мінімуму, необхідного для засвоєння теми, а також 

граматичних категорій часу. 

Читати текст, обговорювати його, виконувати завдання з 

множинним вибором. 

Прослуховувати радіоінтерв’ю та телешоу й уміти виділяти 

деталі. 

Складати діалоги в парах. 

Написати електронний лист з елементами опису зовнішності 

людини. 

Методи та технології 

навчання 

Активні та інтерактивні методи та технології навчання: 

brainstorming, ice-breaker, intensive reading, audio-lingual 

method, information-gap technique. 

Засоби навчання Методичні рекомендації та навчальні завдання, комп’ютер чи 

інший цифровий пристрій з підключенням до мережі Інтернет, 

аудіозаписи текстів. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН1.2; ПРН 2.2 

Застосовувати лексичний матеріал з теми «TheEnvironment», обговорювати проблеми 

збереження довкілля. Вести дискусію з теми. Обговорювати та приймати рішення, 

висловлювати згоду чи заперечення. 

Знати й використовувати в усному мовленні та на письмі граматичні часи Future Simple, 

Future Continuous, Future Perfect, конструкцію be going to.  

Виявляти в реченні та правильно застосовувати модальні дієслова. 

Формувати складнопідрядні речення. 
Сприймати на слух інтерв’ю та лекцію. 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Виконувати тренувальні вправи для активації лексичного 

мінімуму, необхідного для засвоєння теми, та граматичних 

категорій часу. 

Читати текст, сприймати основну думку, виконувати завдання 

з множинним вибором. 



Слухати й аналізувати інтерв’ю та лекцію. 

Написати есе про збереження навколишнього середовища. 

 

Методи та технології 

навчання 

Активні та інтерактивні методи та технології навчання: 

scanning, buzz groups, argumentation maps, flipped classroom, 

role play, ESAP method (engage-study-activate-practice) 

Засоби навчання Методичні рекомендації та навчальні завдання, комп’ютер чи 

інший цифровий пристрій з підключенням до мережі Інтернет, 

аудіозаписи текстів. 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання–40 балів 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань, модуль–20 балів 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН1.3; ПРН 2.3; ПРН 3.1 

Знати й використовувати лексичний матеріал з теми «Travel & Holidays». 

Уміти вести розмову про типи відпочинку та засоби транспорту. Правильно застосовувати 

комунікативні фрази у разі виникнення проблем у готелі (виражати задоволення/ 

незадоволення/ здивування/ недовіру/ співчуття). 

Знати й використовувати в усному мовленні та на письмі конструкції usedto/would. 

Сприймати на слух оголошення, історії, радіошоу. 

 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Розпізнавати граматичні часи Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect, Past Perfect Сontinuous, виконувати вправи на їх 

засвоєння. 

Виконувати тренувальні вправи для активації лексичного 

мінімуму, необхідного для засвоєння теми. 

Читати й обговорювати текст, виконувати вправи, спрямовані  

на пошук специфічної інформації.  

Слухати та аналізувати інтерв’ю та лекції. 

Складати діалоги й розігрувати рольові ситуації. 

Письмово описувати у формі есе визначне місце. 

Методи та технології 

навчання 

Flipped classroom, intensive reading, role-play, simulation, ESAP 

(engage-study-activate-practise). 

Засоби навчання Методичні рекомендації та навчальні завдання, комп’ютер чи 

інший цифровий пристрій з підключенням до мережі Інтернет, 

аудіозаписи. 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання– 20 

балів 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань, модуль –20 балів 

СЕМЕСТР ІІ 

Практичні заняття – 38 год Самостійна робота – 52 год  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН1.4; ПРН 2.4 

Активно застосовувати лексичний матеріал з теми «Festivals & Celebrations». Виражати 

почуття та емоції.  

Демонструвати вміння запрошувати, погоджуватися та відмовляти у відповідь на 

запрошення. 

Впевнено вживати ступені порівняння прикметників у реченнях. 

Вміти формувати підрядне речення. 

Сприймати на слух телекоментарі та радіопрограми. 

 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

Виконувати тренувальні вправи для активації лексичного 

мінімуму, необхідного для засвоєння теми. 

Виконувати граматичні завдання  на відпрацювання ступенів 



виконати) порівняння прикметників. 

Вести групову бесіду. 

Слухати та виконувати вправи до прослуханого тексту. 

Письмово описувати фестиваль (форма – есе). 

Методи та технології 

навчання 

Метод ESAP (engage-study-activate-practise), flipped classroom, 

brainstorming, eliciting, audio-lingual. 

Засоби навчання Методичні рекомендації та навчальні завдання, комп’ютер чи 

інший цифровий пристрій з підключенням до мережі Інтернет, 

аудіозаписи. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН1.5; ПРН 2.5 

Знати й використовувати лексичний матеріал з теми «Crime».  

Використовувати в мовленні підрядні речення результату та пасивний стан дієслів, а також 

конструкцію have something done. 

Утворювати слова з заперечним значенням за допомогою префіксів. 

Демонструвати вміння пояснити проблему, надати пораду та попросити про пораду. 

Сприймати на слух доповідь про надзвичайну ситуацію. 

 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Практикуватися у використанні відповідної лексики з теми 

шляхом виконання лексичних вправ. 

Виконувати граматичні вправи. 

У парах або міні-групах виконувати комунікативні вправи: 

пояснювати проблеми, виражати занепокоєння, надавати 

поради. 

Читати текст й визначати основну думку кожного з 

параграфів. Зіставляти заголовки забзацами текстів. 

Підготувати доповідь з теми  «How to make our neighbourhood 

a safer place to live». 

Методи та технології 

навчання 

Buzz group, jigsaw reading, tandem learning, flipped classroom. 

Засоби навчання Методичні рекомендації та навчальні завдання, комп’ютер чи 

інший цифровий пристрій з підключенням до мережі Інтернет, 

аудіозаписи. 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання– 40 

балів 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань, модуль –20 балів 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН1.6; ПРН 2.6 

Впевнено застосовувати лексичний матеріал з теми «Technology». 

Розрізняти та правильно вживати типи умовних речень та речення з «wish». 

Демонструвати вміння утворювати tag-questions. 

Утворювати дієслова від прикметників префіксальним способом. 

Сприймати на слух радіорозмову. 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Читати текст з пошуком специфічної інформації. 

Практикуватися у використанні відповідної лексики з теми 

шляхом виконання лексичних вправ. 

Виконувати граматичні вправи. 

Демонструвати незадоволення у діалогічному мовленні 

(виражати скаргу). 

Створювати есе з  наведенням аргументів «за» і «проти» про 

ведення блогів. 

 

Методи та технології 

навчання 

Активні та інтерактивні методи та технології навчання: flipped 

classroom,role-play, collaboration, contextualization, scanning. 



Засоби навчання Методичні рекомендації та навчальні завдання, комп’ютер чи 

інший цифровий пристрій з підключенням до мережі Інтернет, 

аудіозаписи. 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання –20 

балів 

За модульний (теоретичний) 

контроль знань - 20 балів 

І семестр 

Усього за поточну (практичну) складову 

оцінювання, балів 

60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль 

знань, модуль 1, модуль  2, балів 

40 

Усього за дисципліну, балів 100 

ІІ семестр 

 

Усього за поточну (практичну) складову 

оцінювання, балів 

60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль 

знань,модуль 3 та модуль 4, балів 

40 

Усього за дисципліну, балів 100 

**для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 

(підсумкового) контролів - 60 та 40 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. PEOPLE AND HOMES (ЛЮДИІДІМ). 

Результати 

навчання 

ПР 1.1; ПР 2.1 

Кількість 

годин: 

10 – денна 

2 – заочна 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4830 

Додаткові ресурси: 
https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/intermediate-to-

upper-intermediate/appearance-2 

https://www.examenglish.com/B2/b2_vocabulary_people.html 

 Опис теми Введення лексичного матеріалу: 

Люди. Стиль життя, зовнішність, характер. Опис зовнішності та 

характеру. Сім’я, друзі та одногрупники. Режим робочого та вихідного 

дня. Читання та обговорення тексту «The Akha Way».  

Фразові дієслова з look. 

Граматика: 

Граматична категорія часу дієслова. Граматичні часи: Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Дієслова 

стану. Прийменники.  

Словотвірні суфікси: -ful, -ic, -ive, -less,-ious, -ish, -ing, -ant, -iant, - er/or. 

Аудіювання:  

Радіоінтерв’ю, телешоу. 

Усне мовлення: 

Розвиток навичок діалогічного мовлення: формальний та неформальний 

стиль. Комунікативні формули вітання, підтримки розмови, запиту 

інформації. 

Письмо: 

Написання електронного листа неформального стилю з елементами опису 

зовнішності. Структура листа. Сполучники сурядності та підрядності.  

Література 1. Evans V. On Screen B2. Student’s book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4830
https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/intermediate-to-upper-intermediate/appearance-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/intermediate-to-upper-intermediate/appearance-2
https://www.examenglish.com/B2/b2_vocabulary_people.html


Berkshire: Express Publishing, 2015. 

2. Evans V. On Screen B2. Workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2015. 

3. Evans V. On Screen B2. Writing Book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2014. 

4. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / 

[Вакуленко О. Л. та ін.]. – Рівне: НУВГП, 2013. – 46 с. 

Тема 2. THEENVIRONMENT (НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ) 

Результати 

навчання 

ПР 1.2; ПР 2.2 

Кількість 

годин: 

10 – денна 

1 – заочна 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4830 

Додаткові ресурси: 
https://ed.ted.com/best_of_web/sWZBwiEj 

https://breakingnewsenglish.com/2010/201006-autumn-leaves.html 

https://ed.ted.com/lessons/how-tsunamis-work-alex-gendler 

Опис теми Введення лексичного матеріалу: 

Світ навколо нас. Тваринний світ. Тварини, яким загрожує вимирання. 

Довкілля. Проблеми довкілля. Проблема збереження води. 

Енергозбереження. 

Читання та обговорення тексту «Unique Underwater Creatures». 

Фразові дієслова з bring.  

Граматика: 

Граматичні часи: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect. 

Конструкція be going to. 

Модальні дієслова: can, may, might, must, have to, need, should, ought to. 

Cкладнопідрядні речення зі сполучниками підрядності when, till, until, 

before, as soon as, after. 

Формування віддієслівних іменників. 

Аудіювання: 

Інтерв’ю, лекція. 

Усне мовлення: 

Висловлення припущень. Обговорення та прийняття рішень. 

Комунікативні фрази для вираження згоди та заперечення. 

Письмо:  

Написання есе про захист довкілля. Структура есе 

Література 1. Evans V. On Screen B2. Student’s book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2015. 

2. Evans V. On Screen B2. Workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2015. 

3. Evans V. On Screen B2. Writing Book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2014. 

4. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / 

[Вакуленко О. Л. та ін.]. – Рівне: НУВГП, 2013. – 46 с. 

Тема 3. TRAVEL & HOLIDAYS (ПОДОРОЖІКАНІКУЛИ) 

Результати 

навчання 

ПР 1.3; ПР 2.3; 

ПР 3.1 

Кількість 

годин: 

10 – денна  

2 – заочна  

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4830 

Додаткові ресурси: 
https://en.islcollective.com/video-lessons/most-beautiful-places-ireland 

https://www.examenglish.com/B2/b2_vocabulary_holidays.html 
Опис теми Введення лексичного матеріалу: 

Типи відпочинку. Туристичний сервіс та засоби транспорту. Готельний 

сервіс та зручності. Можливі проблеми в готелі.  

Читання та обговорення тексту «TheThunderingSmoke». 

Фразові дієслова з come. 

Граматика: 

Граматичні часи: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4830
https://ed.ted.com/best_of_web/sWZBwiEj
https://breakingnewsenglish.com/2010/201006-autumn-leaves.html
https://ed.ted.com/lessons/how-tsunamis-work-alex-gendler
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4830
https://en.islcollective.com/video-lessons/most-beautiful-places-ireland
https://www.examenglish.com/B2/b2_vocabulary_holidays.html


Continuous. Використання форм used to/would.  

Словотворення (-ing, -ed). 

Аудіювання: 

Оголошення, історії, радіошоу. 

Усне мовлення: Запит інформації. Вираження задоволення/ 

незадоволення/ співчуття/ здивування/ недовіри. 

Письмо: 

Опис визначного місця, яке ви відвідали. 

Література 1. Evans V. On Screen B2. Student’s book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2015. 

2. Evans V. On Screen B2. Workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2015. 

3. Evans V. On Screen B2. Writing Book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2014. 

4. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / 

[Вакуленко О. Л. та ін.]. – Рівне: НУВГП, 2013. – 46 с. 

Тема 4. FESTIVALS & CELEBRATIONS (ФЕСТИВАЛІ &СВЯТКУВАННЯ) 

Результати 

навчання 

ПР 1.4; ПР 2.4 

Кількість 

годин: 

12 – денна 

2 – заочна 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4830 

   Додаткові ресурси: 
https://www.onestopenglish.com/download?ac=2051 

https://englishlistenings.com/archives/883 
Опис теми Введення лексичного матеріалу: 

Фестивалі й національні свята та особливості їх святкування. Особливості 

святкування дня народження в різних країнах. Почуття та емоції. 

Читання та обговорення тексту: «TheTarBaal». 

Фразові дієслова з make. 

Граматика: 

Прийменникові фрази. Підрядні речення. Ступені порівняння 

прикметників. Словотвір прикметників (суфікси -ful/-less). 

Аудіювання: 

Телекоментар, радіопрограма. 

Усне мовлення: 

Комунікативні фрази для запрошення, прийняття запрошення та відмови.  

Письмо: 

Написання есе про фестиваль, який ви відвідали. 

Література 1. Evans V. On Screen B2. Student’s book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2015. 

2. Evans V. On Screen B2. Workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2015. 

3. Evans V. On Screen B2. Writing Book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2014. 

4. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / 

[Вакуленко О. Л. та ін.]. – Рівне: НУВГП, 2013. – 46 с. 

Тема 5.  CRIME (ЗЛОЧИНИ ) 

Результати 

навчання 

ПР 1.5; ПР 2.5 

Кількість 

годин: 

13 – денна 

2 – заочна 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4830 

Додаткові ресурси: 
http://www.esl-lounge.com/student/vocabulary/3v25-crime-

vocabulary-1.php 

https://www.skillsyouneed.com/write/report-writing.html 

Опис теми Введення лексичного матеріалу: 

Порушення закону. Злочин та покарання. Свідки. Служби порятунку та 

невідкладної допомоги. Професії у законодавстві та судових системах. 

Читання та обговорення тексту «TheCameraNeverLies». 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4830
https://www.onestopenglish.com/download?ac=2051
https://englishlistenings.com/archives/883
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4830
http://www.esl-lounge.com/student/vocabulary/3v25-crime-vocabulary-1.php
http://www.esl-lounge.com/student/vocabulary/3v25-crime-vocabulary-1.php
https://www.skillsyouneed.com/write/report-writing.html


Фразовідієслова з break. 

Граматика: 

Підрядні речення результату. Пасивний стан дієслів. Пасивні конструкції з 

havesomethingdone. 

Словотвір: префікси з заперечним значенням. 

Аудіювання:  

Доповідь про надзвичайну ситуацію, радіошоу. 

Усне мовлення: 

Пояснення проблеми.  Комунікативні фрази для надання порад та 

прохання про пораду. Вираження занепокоєння. 

Письмо: 

Написання доповіді «How to make our neighbourhood a safer place to live». 

Література 1. Evans V. On Screen B2. Student’s book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2015. 

2. Evans V. On Screen B2. Workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2015. 

3. Evans V. On Screen B2. Writing Book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2014. 

4. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / 

[Вакуленко О. Л. та ін.]. – Рівне: НУВГП, 2013. – 46 с. 

Тема 6. TECHNOLOGY (ТЕХНОЛОГІЇ) 

Результати 

навчання 

ПР 1.6; ПР 2.6 

Кількість 

годин: 

13 – денна 

1 – заочна 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4830 

Додаткові ресурси: 
https://www.businessenglishsite.com/esl_itprog3.html 

https://www.examenglish.com/vocabulary/technology.html 

Опис теми Введення лексичного матеріалу: 

Види ґаджетів та їх значення у повсякденному житті. Смартфони. 

Улюблені сайти та їх роль. Сучасні технології та швидкість їхнього 

розвитку. Сучасні засоби комунікації. 

Читання та обговорення тексту «TheToddlerRobot». 

Фразові дієслова з be. 

Граматика: 

Умовні речення та їх типи. Речення з wish.Підрядні речення мети. 

Типи запитань: формуванняtag-questions. 

Словотвір: утворення дієслів від прикметників з використанням префікса 

en-, суфікса -en. 

Аудіювання: 

Радіорозмова, діалог. 

Усне мовлення: 

Пропозиція допомоги. Прохання про допомогу. Комунікативні фрази для 

вираження скарги та відповіді на скаргу. 

Письмо: 

Написання есе (типу «за» - «проти») про ведення блогів 

Література 1. Evans V. On Screen B2. Student’s book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2015. 

2. Evans V. On Screen B2. Workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2015. 

3. Evans V. On Screen B2. Writing Book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Berkshire: Express Publishing, 2014. 

4. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / 

[Вакуленко О. Л. та ін.]. – Рівне: НУВГП, 2013. – 46 с. 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4830
https://www.businessenglishsite.com/esl_itprog3.html
https://www.examenglish.com/vocabulary/technology.html


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

Поточне оцінювання здійснюється впродовж курсу і дає змогу отримати своєчасну 

інформацію про результати успішності студента під час опрацювання певного модуля чи в 

конкретний момент цього модуля. Система поточного оцінювання включає:  

 оцінювання викладачем мовленнєвої поведінки студентів на практичних заняттях;  

 оцінювання викладачем мовленнєвої поведінки студентів під час перевірки виконання 

завдань для самостійного опрацювання;  

 оцінювання індивідуальної, парної та групової роботи студентів з підготовки діалогів 

та інших різновидів усного спілкування; 

 оцінювання виконання завдань до кожної теми (написання електронних листів, есе, 
доповідей тощо). 

Загальна система поточного оцінювання із зазначенням максимальної кількості балів за кожен 

з її компонентів представлена нижче у Таблиці. 

І семестр 

 

 

Вид навчальної роботи 

 

Форми контролю 

Змістовий модуль 1 

Т 1 Т 2 

Систематична та активна 

робота на практичних 

заняттях 

Результати виконання 

практичних завдань; 

активність при обговоренні 

питань, що винесені на 

заняття; рівень підготовки 

до заняття, рівень знань та 

сформованості навичок і 

вмінь 

6 6 

Виконання індивідуальних 

письмових завдань до теми 

1 

Написання електронного 

листа неформального 

стилю з елементами опису 

зовнішності. 

8 

 

 

 

 

Виконання індивідуальних 

усних завдань до теми 1 

Підготовка й презентація 

діалогів з теми «Знайомство 

та представлення» 

 

6 

 

Виконання індивідуальних 

письмових завдань до теми 

2 

Написання есе про захист 

довкілля. 

 

8 

Виконання індивідуальних 

усних завдань з теми 2 

Підготовка й презентація 

діалогів з теми «Шляхи 

збереження електроенергії» 

6 

Модульний контроль 1 

(комп’ютерне тестування) 

Правильність виконання 

практичних завдань (13 

завдань): 

 

- завдання з множинним 

вибором (10 завдань) 
14 

- завдання на співставлення 

(2 завдання) 

 

3,6 

- завдання на заповнення 

пропусків в тексті (1 

завдання) 

2,4 

 Всього за Модуль 1: 20 балів 

Всього за Змістовий модуль 1: 60 балів 

 



Вид навчальної роботи Форми контролю Змістовий модуль 2 

Т 3 

Систематична та активна 

робота на практичних 

заняттях 

Результати виконання 

практичних завдань; 

активність при обговоренні 

питань, що винесені на 

заняття; рівень підготовки 

до заняття, рівень знань та 

сформованості навичок і 

вмінь. 

5 

Виконання письмового 

завдання до теми 3 

Написання твору з 

елементами опису 

визначного місця. 

8 

Виконання усного завдання 

до теми 3 

Підготовкай презентація 

діалогів з теми «Проблеми 

в готелі». 

7 

Модульний контроль 2 

(комп’ютерне тестування) 

 

 

Правильність виконання 

практичних завдань (13 

завдань): 

 

- завдання з множинним 

вибором (10 завдань) 
14 

- завдання на співставлення 

(2 завдання) 

 

3,6 

- завдання на заповнення 

пропусків в тексті (1 

завдання) 

2,4 

Всього за Модуль 2 20 балів 

Всього за Змістовий модуль 2: 40 балів 

ІІ семестр 

 

Вид навчальної роботи Форми контролю Змістовий модуль 3 

Т 4 Т 5 

Систематична та активна 

робота на практичних 

заняттях 

Результати виконання 

практичних завдань; 

активність при обговоренні 

питань, що винесені на 

заняття; рівень підготовки 

до заняття, рівень знань та 

сформованості навичок і 

вмінь. 

6 6 

Виконання індивідуальних 

письмових завдань до теми 

4 

Написання есе про 

фестиваль. 8 

Виконання індивідуальних 

усних завдань до теми 4 

Підготовка у групах та 

презентація комунікативної 

ситуації «Запрошення на 

святковий захід» 

(прийняття запрошення/ 

відмова) 

6 

 

 

Виконання індивідуальних 

письмових завдань до теми 

5 

Підготовка доповіді «How 

to make our neighbourhood a 

safer place to live». 

 

8 



Виконання індивідуальних 
усних завдань з теми 5 

Підготовка й презентація 
діалогів з теми з 

використанням 

комунікативними фразами 

прохання про пораду та 

надання поради 

6 

Модульний контроль 3 

(комп’ютерне тестування) 

Правильність виконання 

практичних завдань (13 

завдань): 

 

- завдання з множинним 

вибором (10 завдань) 
14 

- завдання на співставлення 

(2 завдання) 

 

3,6 

- завдання на заповнення 

пропусків в тексті (1 

завдання) 

2,4 

 Всього за Модуль 3: 20 балів 

Всього за Змістовий модуль 3: 60 балів 

Вид навчальної роботи Форми контролю Змістовий модуль 4 

Т 6 

Систематична та активна 

робота на практичних 

заняттях 

Результати виконання 

практичних завдань; 

активність при обговоренні 

питань, що винесені на 

заняття; рівень підготовки 

до заняття, рівень знань та 

сформованості навичок і 

вмінь 

5 

Виконання письмового 

завдання до теми 6 

Написання есе (типу «за» - 

«проти») про ведення 

блогів 

8 

Виконання усного завдання 

до теми 6 

Складання й презентація 

діалогів з теми «Скарга в 

магазині» 

7 

Модульний контроль 4 

(комп’ютерне тестування) 

 

 

Правильність виконання 

практичних завдань (13 

завдань): 

 

- завдання з множинним 

вибором (10 завдань) 
14 

- завдання на співставлення 

(2 завдання) 

 

3,6 

- завдання на заповнення 

пропусків в тексті (1 

завдання) 

2,4 

Всього за Модуль 4 20 балів 

Всього за Змістовий модуль 4: 40 балів 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання продуктивних умінь – письмо та говоріння – здійснюється відповідно до 

наступних критеріїв: 

 цілісність та зв’язність висловлення; 

 лексична коректність; 

 граматична правильність; 



 відповідність мовних засобів завданню; 

 продукування зв’язного тексту з належними з’єднувальними фразами, що 
допомагають читачеві орієнтуватися в тексті;  

 стиль (напр., уникнення повторення лексичних одиниць) та структура; 
Під час контролю рецептивних умінь – аудіювання та читання – оцінюється здатність 

студентів:  

розуміти сутність, деталі та структуру тексту; 

 розуміти ідею тексту та її задуманий наперед «вплив»;  

 визначати як головну думку, так і конкретну інформацію;  

 робити припущення про ідеї та ставлення;  

 розуміти особливості дискурсу (стиль, реєстр мовлення тощо).  

 реєстр і формат, що відповідає завданню (напр., розташування на сторінці тощо).  
Підсумкове оцінювання здійснюється за результатами поточного контролю за умови 

обов’язкового складання обох модулів. Якщо студент не склав один із модульних контролів, 

або ж незадоволений отриманим підсумковим результатом, він складає іспит. 

Поточне оцінювання та проведення контрольних заходів у межах курсу відбувається 

згідно з нормативними документами НУВГП: Положення про семестровий поточний та 

підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (нова редакція) 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/; Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу 

екзаменаційної комісії http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/; Порядок ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/; Наказ ректора НУВГП від 

16.09.2019 № 00502 "Про введення в дію нової системи оцінювання навчальних досягнень 

студентів"http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-

znan/dokumenti; Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 

 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Здобувачі  першого освітнього рівня залучені до реалізації 
наукових індивідуальних тем дослідження впродовж семестру, 
результати якої представляють на науково-практичних 
конференціях різного рівня із виступами англійською мовою та 
публікацією тез (статті) як одноосібно, так і у співавторстві з 
викладачем; беруть участь у розробці проєктів, особливо що 
стосується їх англомовної частини. 

Інформаційні 

ресурси 

 

Базова література: 

1. 1.Evans V. On Screen B2. Student’s book / Virginia Evans, Jenny 

Dooley. – Berkshire: Express Publishing, 2015. 

2. 2. Evans V. On Screen B2. Workbook / Virginia Evans, Jenny 

Dooley. – Berkshire: Express Publishing, 2015. 

 

Додаткова література: 

1. 1. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / 

[Вакуленко О. Л. та ін.]. – Рівне: НУВГП, 2013. – 46 с. 

2. 2. Evans V. On Screen B2. Writing Book / Virginia Evans, Jenny 

Dooley. – Berkshire: Express Publishing, 2014. 

 

Електронні джерела: 

1. TEDEd (Englishpodcasts) / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://ed.ted.com/best_of_web/sWZBwiEj 

2. EnglishNews / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://breakingnewsenglish.com 

3. Лексичні тести за темами / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://www.examenglish.com/vocabulary 

4. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://ed.ted.com/best_of_web/sWZBwiEj
https://breakingnewsenglish.com/
https://www.examenglish.com/vocabulary


Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.cbs.rv.ua/ 

5. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka , 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php    

6. Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Терміни здачі проміжних контрольних модулів та 
підсумковий контроль (екзамен) встановлені згідно з 
Положенням про семестровий поточний та підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
(нова редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

Перездача тестових завдань перевірки засвоєння 
теоретичного матеріалу здійснюється згідно з правилами 
ННЦНО http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti та 
Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 

Організація всіх видів навчальної діяльності в 
межах курсу проводиться згідно з Положенням про 
організацію освітнього процесу в Національному 
університеті водного господарства та 
природокористування  http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

 
Правила академічної 
доброчесності 

У випадках виявлення плагіату при виконанні 
завдання, здобувач не отримує бали і повинен виконати 
завдання повторно, згідно Положення про виявлення та 
запобігання академічного плагіату в Національному 
університеті водного господарства та 
природокористування (нова редакція) 
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 

Здобувачі ВО повинні дотримуватися Кодексу 
честі студентів НУВГП http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/vyo/dokumenti, а викладач Кодексу честі 
наукових, науково-педагогічних, педагогічних 
працівників Національного університету водного 
господарства та природокористування 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-
korupciji/dijaljnistj 

Більше матеріалів щодо дотримання принципів 
академічної доброчесності:  

- сайт Національного агентства забезпечення якості 
вищої освіти https://naqa.gov.ua/ 
сторінка НУВГП “Якість освіти” 

http://nuwm.edu.ua/sp 
Вимоги до 
відвідування 

У випадку пропуску здобувачем ВО заняття 

(лікарняні, мобільність, т. ін.) відпрацювати можна під 

час консультацій, де здобувач ВО отримує відповідне 

індивідуальне завдання і звітує про його виконання в 

узгоджені з викладачем терміни. Розклад консультацій 

доступний на сторінці кафедри іноземних мов: 

http://nuwm.edu.ua/nni-az/kaf-ecology.  

 Для роботи з інформаційними ресурсами здобувачі 
ВО мають можливість використовувати на заняттях 

мобільні телефони та ноутбуки. Під час карантину 

http://ep3.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
https://naqa.gov.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp
http://nuwm.edu.ua/nni-az/kaf-ecology


заняття проводяться в дистанційній формі з 
використанням Google Meet за корпоративними 

профілями. 
 
Неформальна та 
інформальна освіта 

Визнання та порядок зарахування результатів 

неформальної та інформальної освіти учасників 

формального освітнього процесу в університеті 

регламентується відповідним положенням 

(https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-

neformaljnoji-osviti/dokumenti)  

https://www.edx.org/ 

https://www.ed-era.com/ 

https://www.futurelearn.com/?utm_source 
ДОДАТКОВО 

Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну* 

Після проведення перших занять студентам буде 
запропоновано відповісти на ряд питань щодо 
врахування в поточному курсі їх побажань. Після 
завершення курсу для покращення якості викладання 
освітнього компоненту і отримання зворотного зв’язку 
від здобувачів вищої освіти також буде запропоновано 
заповнити Google форму. 
Силабус переглядається викладачем кожного 
навчального року та оновлюється відповідно до змін 
нормативних документів, а також актуальних світових і 
вітчизняних наукових та методичних досягнень.  

 
Оновлення* Ідеї та рекомендації здобувачів ВО щодо наповнення 

навчальної дисципліни, оновлення окремих тем та 
оптимізації методів викладання отримуються шляхом 
опитування (усного та анкетування) здобувачів ВО щодо 
їх задоволеності освітнім та змістовим рівнем курсу. 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Організація навчання людей з інвалідністю проводиться 

за дотриманням вимог нормативних документів НУВГП: 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
Інтернаціоналізація Міжнародні ресурси та програми, корисні при вивченні 

курсу: 

https://prometheus.org.ua/ 

https://prometheus.org.ua/coursera/ 

https://www.edx.org/ 

https://www.ed-era.com/ 
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